
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 

- หอคอยสกาย ทาวเวอร ์(SKY TOWER) ทีสู่งถงึ 328 เมตรสญัลกัษณ์ของโอ๊คแลนด ์

- หมูบ่า้นของชาวฮอบบทิ (HOBBITON MOVIE SET) สมัผสัประสบการณ์เบือ้งหลงัของสถานทีถ่า่ยท า

ภาพยนตรไ์ตรภาคฟอรม์ยกัษ ์

- โรโตรวั(Rotorua)เมอืงทีเ่ต็มไปดว้ยพลงัความรอ้นใตพ้ภิพ มชีาวเมารอีาศยัอยูเ่ป็นจ านวนมาก 

- รบัประทานอาหารทีป่รงุแบบชาวเมาร ีพรอ้มชมโชวก์ารแสดงของชาวเผา่เมาร ี

- ศูนยว์ฒันธรรมชาวเมาร ี(TE PUIA ) ศูนยว์ฒันธรรมและศูนยฝึ์กหดังานดา้นการฝีมอืของชาวเมาร ี

- อะโกรโดม (AGRODOME) ฟารม์เลีย้งแกะของเมอืงโรโตรวัพรอ้มชมการแสดงตดัขนแกะ 

- ถ า้หนอนเรอืงแสงไวโตโม ่(WAITOMO CAVES) ถ า้ท ีม่หีนอนเรอืงแสงเปลง่ประกายเป็นลา้น ๆ ตวั 

วนัที1่ กรุงเทพ (สุวรรณภูม)ิ - เมอืงกวัลาลมัเปอร ์ประเทศมาเลเซยี 
14.00 น. คณะพรอ้มกัน ณ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศสนามบนิสุวรรณภูม ิ

เคานเ์ตอรส์ายการบนิมาเลเซยี แอรไ์ลนพ์บเจา้หนา้ที่ของบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ
และอ านวยความสะดวก 

17.15 น. ออกเดนิทางสู่ เมอืงกวัลาลมัเปอร ์ประเทศมาเลเซยีโดยสายบนิมาเลเซยี แอรไ์ลน์

เทีย่วบนิที ่MH783 (มบีรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ) 
20.30 น. เดนิทางถงึ เมอืงกวัลาลมัเปอร ์ประเทศมาเลเซยี (เพือ่แวะเปลีย่นเครือ่ง) 
23.00 น. น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงอ็อคแลนด ์ประเทศนวิซแีลนดโ์ดยสายบนิมาเลเซยี แอรไ์ลน ์

เทีย่วบนิที ่MH145 (มบีรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ) 

 

วนัที2่ อ็อคแลนด-์ หมูบ่า้นฮอบบทิ - โรโตรวั - ชมโชวก์ารแสดงของชาวเมารพีรอ้ม
อาหารค า่ 

13.15 น. น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงมาตามาตา (Matamata)เยีย่มชม หมูบ่า้นของชาวฮอบบทิ 

(HOBBITON MOVIE SET)สัมผัสประสบการณ์เบือ้งหลังของสถานทีถ่่ายท าภาพยนตร์
ไตรภาคฟอรม์ยักษ์ เรือ่ง ลอรด์ ออฟ เดอะ รงิส ์และ เดอะ ฮอบบติ ขอผูก้ ากับ เซอรปี์เตอร ์
แจ๊คสัน ใหท้่านไดช้ืน่ชมพืน้ทีอ่ันสวยงามของฟารม์เลีย้งแกะ ทีม่พีืน้ทีม่ากกว่าพันเอเคอร ์

ประกอบกับววิทวิทัศน์ของเทอืกเขา ไคไมเรนจ ์(Kaimai Ranges) อนัตระการตา น าชม
หมู่บา้นฮอบบทิในภาพยนตรด์ังเรือ่ง The Hobbit มจี านวน 44 หลัง แต่ละหลังถูกออกแบบ
ใหแ้ตกต่างกันไป บางหลังก็ปกคลุมไปดว้ยหญา้และบางหลังก็ปลูกดอกไมส้วยงามหนา้บา้น 
น าท่านเดนิทางต่อสู ่เมอืงโรโตรวั (Rotorua)เมอืงทีเ่ต็มไปดว้ยพลังความรอ้นใตพ้ภิพ มี

ชาวเมารีอาศัยอยู่เป็นจ านวนมากเพราะเป็นเมืองที่มีความรอ้นจากใตด้นิที่สามารถปรุง

อาหารไดโ้ดยการน าเนื้อสัตวไ์ปฝังในดนิที่มีความรอ้นสูงจนกว่าจะสุก อาหารนี้ชาวเมารี

เรยีกว่าฮังง ิ(HANGI) นอกจากนี้เมอืงโรโตรัวยังเป็นเมอืงท่องเทีย่วทีส่ าคัญของเกาะเหนือ

ทีนั่กท่องเทีย่วนยิมมามากทีส่ดุ 

 

 

 

 

 

 

 

เย็น              รบัประทานอาหารทีป่รุงแบบชาวเมาร ีพรอ้มชมโชวก์ารแสดงของชาวพืน้เมอืงเมาร ี 



 

 
 

พัก Ibis Hotel Rotorua หรอืระดับใกลเ้คยีง 

 

วนัที3่ ศูนยว์ฒันธรรมชาวเมาร ี- อะโกรโดม – เรนโบว ์สปรงิ - เทาโป 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 
น าท่านสู ่ศูนยว์ฒันธรรมชาวเมาร ี(TE PUIA)ซึง่เป็นศูนยฝึ์กหัดงานดา้นการฝีมอืของ
ชาวเมาร ีอาท ิการแกะสลักไม ้และการทอเครือ่งนุ่งห่ม พรอ้มชมบ่อน ้าพุรอ้น บ่อโคลน

เดอืด สิง่มหัศจรรยท์ีเ่กดิขึน้จากพลังความรอ้นใตพ้ภิพทีพ่วยพุ่งจากพืน้ดนิโดยผสมแร่ธาตุ
ต่างๆตามธรรมชาต ิน าท่านเดนิทางจากทะเลสาบโรโตรัวผ่านฟารม์เลีย้งแกะ ฟารม์กวาง 
ฟารม์วัว และเนนิเขานอ้ยใหญ่สูเ่มอืงไวโตโม่ทีม่ถี ้าหนอนเรอืงแสงอันเป็นแหล่งทอ่งเทีย่ว

ทีม่ชีือ่เสยีง น าท่านสู ่อะโกรโดม (AGRODOME) ฟารม์เลีย้งแกะใหญ่แห่งหนึง่ของ
เมอืงโรโตรัว ชมการแสดงของแกะพันธุต์่างๆทีเ่ดนิเรยีงรายบนเวทใีหท้่านชมและโชว์
ความสามารถของสายพันธุ ์ใหท้่านสัมผัสถงึความน่ารักของการป้อนอาหารเจา้แกะตัวนอ้ย 

ประทับใจกับการชมการสาธติการตัดขนแกะ และการตอ้นแกะโดยสนัุขแสนรู ้ 
เทีย่ง   รบัประทานอาหารกลางวนั แบบบุฟเฟต ์ 
  น าท่านเดนิทางสู ่เรนโบว ์สปรงิ (RAINBOW SPRINGS)สถานอนุรักษ์พันปลาเทรา้ ที่

มีปลาเทรา้นับหมื่นตัวจากทะเลสาบมาวางไข่ตามธรรมชาติ และท่านยังสามารถชมตน้
เฟิรน์สเีงนิซึง่เป็นสัญลักษณ์ของประเทศนิวซีแลนด์ น าท่านเดิน ทางสู่ เมอืงเทาโป 
(Taupo)เมอืงเล็กๆรมิทะเลสาบ  

 
 
 

 
 
 
 

 
เย็น  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารอาหารไทย 

พัก Lakeland Resort Taupoหรอืระดับใกลเ้คยีง 

 

วนัที4่ ทะเลสาบเทาโป – น า้ตกฮูกา้ – เมอืงไวโตโม ่– ถ า้ไวโตโม ่- เมอืงออ๊คแลนด ์
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 
  น าท่านชม ทะเลสาบเทาโป (Lake Taupo)ทะเลสาบน ้าจืด ที่ใหญ่ที่สุด ของประเทศ

นิวซแีลนดแ์ละเป็นแหล่งที่อยู่ของปลาเทรา้สรุีง้ (Rainbow Trout) ซึง่ทะเลสาบเกดิจาก

การที่ภูเขาไฟ ระเบดิ แลว้ ท าลายส่วนยอดของภูเขาไฟไปเมื่อราว 2,000 ปีมาแลว้ ตัง้อยู่
ใกลก้ับตน้น ้าไวกาโต ซึง่ เป็นแม่น ้าที่ยาวที่สุด ในนิวซีแลนด์ น าท่านชม น า้ตกฮูกา้ 
(Huka Falls) ตน้น ้าของแม่น ้าไวกาโต ไหลผ่านชัน้หนิ ที่เป็นหนา้ผาสูง 11 เมตร เป็น

น ้าตกที่สวยงามอีกแห่งหนึ่ง ซึง่ บรเิวณนี้มีกจิกรรมที่น่าตื่นเตน้คือการน่ังเรือเร็วเจ็ทโบ๊ท 
(Jet boat adventure) และกระโดดบันจี้ (Bungy Jump) ที่เ ป็นกิจกรรมยอดฮิตของ
นักท่องเทีย่วทีม่าถงึประเทศนวิซแีลนด ์ 

(Option:การเล่นกจิกรรมพาดโผน อาทเิชน่ รายการเรอืเร็วเจ็ทโบ๊ท (Huka Jet Boat ราคา
โดยประมาณ 3,000 บาท) หรือกระโดดบันจี้ (Bridge Bungy Jump)ราคาโดยประมาณ 
4,500 บาท สามารถตดิต่อสอบถามขอ้มูลเพิม่ไดท้ีหั่วหนา้ทัวร)์ 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 



 

 
 

น าท่านออกเดินทาง เมอืงไวโตโม่ (Waitomo) ที่มีสถานที่ส าคัญอีกแห่งที่จะพลาด

ไม่ไดเ้มื่อมาเที่ยวเกาะเหนือของประเทศนวิซแีลนด ์คือ เขา้ชม ถ า้ไวโตโม่ (Waitomo 
Glowworm Caves)ถ ้าที่มีหนอนเรืองแสง เปรียบเสมือนไดดู้ดาวอยู่ใตโ้ลก นอกจากนี้
ยังมหีนิงอก หนิยอ้ยทีง่ดงามทีเ่กดิขึน้เองตามธรรมชาต ิถ ้าไวโตโม่มอีายุมากกว่า 30 ลา้น

ปีน าท่านล่องเรอื ชมถ ้าอันเงยีบสงบซึง่ เป็นทีอ่ยู่ของหนอนเรอืงแสงนับลา้นๆตัว ทีอ่ยู่ตาม
ผนังถ ้า สอ่งแสงประกายระยบิระยับ เหมอืนกับดวงดาวบนทอ้งฟ้ายามค ่าคนื 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
  น าท่าน เดนิทางกลับสู่ เมอืงอ๊อคแลนด ์ เมืองที่ใหญ่เป็นอันดับหนึ่ง เป็นเมืองที่ส าคัญ

ทางดา้นการเรยีน การศกึษา การเงนิของนวิซแีลนดช์มอา่วทีส่วยงามเต็มไปดว้ยเรอืนับรอ้ย

ล า 
เย็น  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารอาหารจนี 
  น าท่านเขา้สูท่ีพั่กAuckland City Hotel หรอืระดับใกลเ้คยีง 

  (น าท่านนบัถอยหลงั Countdown ปีใหม่ 2020 ท่านจะไดช้มพลุและแสง ส ีเสยีง 
ณ เมอืงอ๊อกแลนด ์ส าหรบักรุ๊ปทีเ่ดนิทางวนัที ่28 ธนัวาคม 2562 – 2 มกราคม 
2563) 

 

วนัที5่ อ็อคแลนด ์- เขาอเีดน - สะพานฮารเ์บอร ์– หอคอยสกาย ทาวเวอร ์– ถนนควนี

สตรทีมอลล ์- VICTORIA MARKET - สนามบนิ  
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 
  น าท่านชมเมอืงอ็อคแลนดเ์มืองที่ใหญ่อันดับหนึ่ง เป็นเมืองที่ส าคัญทางดา้นการคา้     

การศกึษา การเงนิ น าท่านขึน้ เขาอเีดน (Mt.Eden)ภูเขาไฟทีด่ับแลว้ ทีส่ามารถมองเห็น
ทวิทัศน์ของเมอืงไดท้ัง้เมอืงแบบ 360 องศา น าท่านชมท่าเรอืรมิอา่วทีส่วยงามเต็มไปดว้ย
เรือนับรอ้ยล า ชมสะพานฮารเ์บอร ์น าท่านผ่านชมย่าน Queen streetที่เป็นถนนสาย

ส าคัญย่านการคา้ และตกึส าคัญของเมือง หลังจากนั้นน าท่านขึน้ชมหอคอยสกาย ทาว
เวอร ์(SKY TOWER) ที่สูงถงึ 328 เมตร โดดเด่นเป็นสัญลักษณ์สง่างามของโอ๊คแลนด ์
สกาย ทาวเวอร์ จัดเป็นสิง่ปลูกสรา้งที่สูงที่สุดในซีกโลกใต ้ เปิดใหบ้ริการตัง้แต่เดือน

สงิหาคมค.ศ.1997 โดยดา้นบนหอคอยจะสามารถชมทัศนียภาพรอบเมืองโอ๊คแลนด์ได ้
กวา้งไกลกว่า 80 กโิลเมตร หอคอยยอดแหลมแห่งนี้ ถือเป็นส่วนหนึ่งของ สกายซติี้คอม
เพล็กซ ์ซึง่ประกอบไปดว้ย คาสโิน ทีเ่ปิดใหบ้รกิารตลอด 24 ช่ัวโมง รา้นอาหาร บาร ์คาเฟ่ 

และโรงแรม เรยีกไดว่้ามคีรบทุกอย่างไวค้อยใหบ้รกิารจากนัน้ให ้
เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

  ท่านชอ้ปป้ิงอย่างอสิระในย่านใจกลางเมืองบน ถนนควนีสตรทีมอลล ์NEW MARKET 
และ VICTORIA MARKET อสิระใหท้่านได ้ชอ้ปป้ิงเลอืกซือ้สนิคา้ตามอัธยาศัย ในเมอืง



 

 
 

บนถนนควีนส ์ซึง่เป็นแหล่งขายสนิคา้นานาชนดิ และรา้นคา้ปลอดภาษี ที่มีสนิคา้มากมาย

ใหท้่านไดเ้ลอืกซือ้มากมาย 
เย็น  อสิระอาหารค า่ใหท้า่นไดช้อ้ปป้ิงอยา่งจุใจ 
 

 
 
 

 
 

 
 

น าท่านเดินทางสู่สนามบนิอ็อคแลนด ์เพื่อตรวจเช็คเอกสารการเดินทางและสัมภาระ

เตรยีมตัวเดนิทางกลับกรุงเทพฯ 
 

วนัที6่ กรุงเทพ(สุวรรณภูม)ิ 
00.15 น. ออกเดนิทางจากเมอืงกวัลาลมัเปอร ์ประเทศมาเลเซยีโดยสายบนิมาเลเซยี แอรไ์ลน์

เทีย่วบนิที ่MH132 (มบีรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ) 
07.40 น. เดนิทางถงึ เมอืงกวัลาลมัเปอร ์ประเทศมาเลเซยี (เพือ่แวะเปลีย่นเครือ่ง) 

09.00 น. น าท่านเดินทางสู่ สนามบนิสุวรรณภูม  ิโดยสายบินมาเลเซีย แอรไ์ลน ์ เที่ยวบินที่ 
MH784 (มบีรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ) 

10.15 น. เดนิทางถงึ สนามบนิสุวรรณภูม ิโดยสวัสดภิาพ 

 

☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 
**ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไม่รวมคา่ทปิคนขบัรถ มคัคุเทศกไ์ทยและมคัคุเทศกท์อ้งถิน่ 

** โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล ** 
 

อตัราคา่บรกิาร 

 

วนัเดนิทาง หมายเหต ุ

ราคาทวัร ์(บาท / ทา่น) พกัหอ้งละ 2 ท่าน 

ผูใ้หญ ่

เด็กไมเ่กนิ 12 

ปี พกักบัผูใ้หญ ่
 (มเีตยีง) 

เด็กไมเ่กนิ 12 

ปี พกักบัผูใ้หญ ่ 
(ไมม่เีตยีง) 

พกัเดีย่ว 
วซ่ีา 

เพิม่ทา่นละ 

เดอืน พฤษภาคม 

14 – 19 พฤษภาคม 2563  45,999 45,999 44,999 9,900 รวมแลว้ 

เดอืน มถิุนายน 

2 – 7 มถิุนายน 2563  47,999 47,999 46,999 9,900 รวมแลว้ 

เดอืน กรกฎาคม 

3 – 8 กรกฎาคม 2563 
วนัอาสาฬหบูชา
,วนัเขา้พรรษา 

49,999 49,999 49,999 9,900 รวมแลว้ 



 

 
 

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 
1. ค่าตั๋วโดยสารเครือ่งบนิไป-กลับ ชัน้ประหยัดพรอ้มค่าภาษีสนามบนิทุกแห่งตามรายการทัวรข์า้งตน้ 
2. (ตั๋วกรุ๊ปไม่สามารถUpgradeที่น่ังเป็นBusiness Class ได ้และตอ้งเดนิทางไป-กลับพรอ้มตั๋วกรุ๊ป

เท่านัน้ไม่สามารถเลือ่นวันได)้ 
3. ค่าทีพั่กหอ้งละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมทีร่ะบุไวใ้นรายการ หรอื ระดับใกลเ้คยีงกัน 
4. ค่าอาหาร ค่าเขา้ชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนดิ ตามทีร่ะบุไวใ้นรายการทัวรข์า้งตน้ 

5. เจา้หนา้ทีบ่รษัิท ฯ คอยอ านวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดนิทาง 
6. ค่าน ้าหนักกระเป๋า สัมภาระทีส่ายการบนิ 30 กโิลกรัม (ไม่เกนิ2ชิน้) ถอืขึน้เครือ่งได ้7กโิลกรัม 

7. ค่าประกันอบัุตเิหตุในระหว่างการเดนิทาง 1,000,000 บาท 
8. ค่าธรรมเนียมวซีา่นวิซแีลนด ์6,000 บาท (ยืน่วซีา่เดีย่วทัง้กรุ๊ป) 

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 
1. ค่าท าหนังสอืเดนิทางไทย และเอกสารต่างดา้วต่างๆ 
2. ค่าใชจ้่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทเิช่น ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท ์

เป็นตน้ 
3. ค่าภาษีทุกรายการคดิจากยอดบรกิาร, ค่าภาษีเดนิทาง (ถา้มกีารเรยีกเก็บ) 
4. ค่าภาษีน ้ามัน ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิ 

5. ค่า Vat 7% และ ค่าภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3% 
6. ค่าพนักงานยกกระเป๋าทีโ่รงแรม 

ค่าทปิรวมตลอดการเดนิทางท ัง้หมด ตามธรรมเนยีม 90 ดอลลารน์วิซแีลนด(์NZD) หรอื

ประมาณ 2,000 บาท รวมไปถงึเด็กอายุมากกว่า 2 ปี ยกเวน้ เด็กอายุไม่ถงึ 2 ปี ณ วันเดนิทาง
กลับ (Infant) ทัง้นี้ท่านสามารถใหม้ากกว่านี้ไดต้ามความเหมาะสมและความพงึพอใจของท่าน 
 

เงือ่นไขการส ารองทีน่ ัง่ 

• การเดนิทางคร ัง้นีจ้ะตอ้งมผูีโ้ดยสารจ านวน 20 ทา่นขึน้ไป กรณีไมถ่งึจ านวนดงักลา่ว 
 -โดยทางบรษัิทจะท าการแจง้ใหท้่านทราบล่วงหนา้กอ่นการเดนิทาง 15 วัน 
 -หรือขอสงวนสทิธิในการปรับราคาค่าบรกิารเพิม่ (ในกรณีที่ผูเ้ดนิทางไม่ถงึ20ท่านและท่านยัง
 ประสงคเ์ดนิทางต่อ) โดยทางบรษัิทจะท าการแจง้ใหท้่านทราบกอ่นล่วงหนา้ 

• ในกรณีทีลู่กคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศกรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ กอ่น
ทุกคร ัง้ มฉิะน ัน้ทางบรษิทัจะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัง้สิน้ 

• การช าระคา่บรกิาร 
 - กรุณาช าระมัดจ าทา่นละ 20,000 บาท 

 (กรุณาสง่แบบฟอรม์กรอกขอ้มูลวซีา่และส าเนาหนา้พาสปอรต์ พรอ้มกับหลักฐานโอนเงนิมัดจ า 
 ค่าทัวร)์ 
 - ค่าทัวรส์ว่นทีเ่หลอืจะเรยีกเก็บไม่นอ้ยกว่า30 วันกอ่นออกเดนิทาง 

 
**ส าเนาหนา้พาสปอรต์ผูเ้ดนิทาง (จะตอ้งมอีายุเหลอืมากกวา่ 6 เดอืนก่อนหมดอายุนบัจากวนั
เดนิทางไป-กลบัและจ านวนหนา้หนงัสอืเดนิทางตอ้งเหลอืว่างส าหรบัตดิวซี่าไมต่ ่ากว่า 3 หนา้) 

**กรุณาตรวจสอบเอกสารทุกฉบบักอ่นสง่ใหบ้รษิทัมฉิะน ัน้ทางบรษิทัจะไมร่บัผดิชอบ** 

 
การยกเลกิและคนืคา่ทวัร ์



 

 
 

 เนื่องจากเป็นราคาตั๋วเครื่องบินโปรโมช่ัน เมื่อจองทัวร์ช าระเงินค่าจองค่าทัวร์แลว้ ไม่สามารถ

ยกเลกิ เลื่อน ขอคืนเงนิ ไดทุ้กกรณี และ กรณีที่กองตรวจคนเขา้เมืองทัง้กรุงเทพฯ และในต่างประเทศ 
ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศทีร่ะบุไว ้ในรายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่คนืค่า
ทัวรไ์ม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้ รวมถงึ เมือ่ท่านออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ถา้ท่านงดการใชบ้รกิารรายการใด

รายการหนึง่ หรอืไม่เดนิทาง พรอ้มคณะถอืว่าท่านสละสทิธิ ์ไม่อาจเรยีกรอ้งค่าบรกิารและเงนิมัดจ าคนื ไม่
ว่ากรณีใดๆทัง้สิน้  
 

เอกสารประกอบการขอวซีา่ประเทศนวิซแีลนด ์ 

ขณะนีต้วัแทนพจิารณาวซี่าไดย้า้ยไปเมอืงปักกิง่ ประเทศจนี ทุกอยา่งตอ้งเป็น
ภาษาองักฤษเทา่น ัน้  

และการพจิารณาอาจจะนานกวา่เดมิ รบกวนทุกทา่นเตรยีมเอกสารใหเ้รยีบรอ้ย 

เพือ่ผลประโยชนข์องตวัท่านเอง 

และยืน่เอกสารผา่นศนูยย์ืน่วซีา่ (TTSERVICE New Zealand) ยังตอ้งน าเลม่
พาสปอรต์ไปรูดเลม่เหมอืนเดมิ แตจ่ะไม่น าเลม่เขา้สถานฑตู สว่นผลวซีา่จะสง่มาทางที่

บรษัิทฯ เป็น E-Visa (กระด าษ A4) 

***การด าเนนิการยืน่วซีา่ใชร้ะยะเวลา 30 – 45 วัน นับรวมวันเสารอ์าทติย*์** 
**หากทา่นใดตอ้งการใชพ้าสปอรต์ เพือ่เดนิทางรบกวนแจง้กับบรษัิทฯ 

ลว่งหนา้ เพือ่ด าเนนิการคนืทา่นกลับไป** 

 

หมายเหตุ  บรษัิทฯ จะด าเนนิการยืน่วซีา่แบบเดีย่วเท่านัน้กรุ๊ปหรือแบบครอบครัวเท่าใดสปอร์ตจ่าเป็นนวี 
1 . หนงัสอืเดนิทาง (Passport) ทีเ่หลอือายุใชง้านไดเ้กนิ 6 เดอืนขึน้ไปพรอ้มส าเนา 1 ชดุและ 

 มหีนา้ว่างตดิกัน อย่างนอ้ย 2 หนา้ถา้มหีนังสอืเดนิทางเล่มเกา่ รบกวนถ่ายเรคคอรด์ในเล่มแนบมา 
ดว้ย 

2 . รูปถา่ย 2 รูป ขนาด 1 นิว้ครึง่ หรอื 2 นิว้. 
***หา้มถา่ยจากมอืถอืเด็ดขาด*** 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 3. หลกัฐานการท างาน (จดหมายรบัรองการท างาน)**ตอ้งเป็นภาษาองักฤษเทา่น ัน้** 
หลักฐานการงาน (ในการออกจดหมายรับรอง กรุณาระบุ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทน 
การใชช้ือ่ของแต่ละสถานฑตู)**ตอ้งเป็นภาษาองักฤษเทา่น ัน้** 

หากเป็นภาษาไทย หรอื ทะเบยีนการคา้ภาษาไทย ตอ้งแปลทีส่ถาบนัทีไ่ดร้บัรองการแปลที ่
ถูกตอ้งตามสถานฑูตตอ้งการเทา่น ัน้ 



 

 
 

3.1กรณีทีเ่ป็นพนกังานบรษิทั ภาครฐั / เอกชน/ รฐัวสิาหกจิ :ใช ้หนงัสอืรบัรองการ

ท างานของบรษิทัทีท่ างานอยู ่(ภาษาองักฤษเทา่น ัน้) ระบุต าแหน่งอัตราเงนิเดอืน วันทีเ่ริม่เขา้
ท างานมอีายุไม่เกนิ1เดอืน 
3.2กรณีผูเ้ดนิทางเป็นเจา้ของกจิการ/เจา้ของรา้นคา้: ใช ้ส าเนาหนังสอืรับรองบรษัิทฯหรอื

ส าเนาทะเบียนพาณิชยท์ี่มีรายชือ่ผูเ้ดนิทางและวัตถุประสงคข์องบรษัิท (ที่คัดไวไ้ม่เกนิ 6 เดือน) 
แปลเป็นภาษาองักฤษ  
3.3 กรณีเกษียณอายุ:ใช ้หนังสือรับรองการเกษียณอายุการท างาน พรอ้มฉบบัแปลเป็น

ภาษาองักฤษหรือพมิพ์โดยผูเ้ดนิทาง เป็นภาษาอังกฤษ โดยระบุวันที่เกษียณ ชือ่และที่อยู่ของ
นายจา้ง ระยะเวลาการท างานและเงนิเดอืนล่าสดุ พรอ้มแนบ ส าเนาบัตรขา้ราชการบ านาญ (ถา้ม)ี 

 3.4 กรณีเป็นนกัเรยีนนกัศกึษา: ใช ้หนังสอืรับรองจากสถาบันการศกึษานัน้ ว่าก าลังศกึษาอยู่  
ระบุชัน้ปีที ่
       ศกึษาพมิพเ์ป็นภาษาองักฤษเทา่น ัน้มอีายุไม่เกนิ 1 เดอืน หรอื กรณีปิดเทอมใชส้ าเนาบัตร 

นักเรยีน พรอ้มแปลภาษาอังกฤษ 
3.5 กรณีเป็นแม่คา้, ท าธุรกจิส่วนตวั, ท าอาชพีอสิระตอ้งพมิพ์ หนังสอืชีแ้จง้เกีย่วกับอาชพี
ปัจจุบัน เป็นภาษาองักฤษ โดยชีแ้จง้ว่า คา้ขายเกีย่วกับอะไร รา้นคา้ตัง้อยู่ที่ใด เปิดด าเนินการ

มาแลว้กีปี่ มรีายไดต้่อเดอืนเท่าไร พรอ้มแนบ ส าเนาเกีย่วกบัการเสยีภาษ ีมาดว้ย  
4. หลกัฐานการเงนิ(ประเภทออมทรพัย)์ 

4.1 ขอสเตทเมนท ์(Bank statement) เป็นภาษาองักฤษเทา่น ัน้ ออกจากธนาคาร ยอ้นหลัง 

6 เดือน หรอืหนงัสอืรบัรองสถานะทางการเงนิ(Bank Certificate)ที่ออกจากทางธนาคาร
เท่านั้น ระบุชือ่เจา้ของบัญชทีี่ถูกตอ้งตรงตรงตามหนา้พาสปอร์ต พรอ้มประทับตราจากธนาคาร 
(ทุกท่านตอ้งมหีลักฐานการเงนิในการยืน่วซีา่) 

4.2 กรณีทีเ่ดนิทางเป็นครอบครวั หากใชบั้ญชใีดบัญชหีนึง่ในการยืน่ขอวีซ่า ตอ้งออกหนงัสอื
รบัรองค่าใช้จ่ายให้บุคคลในครอบครวัด้วย(Bank Guarantee) เป็นภาษาอังกฤษ แต่
อย่างไรก็ตามโดยเฉพาะคู่สามี-ภรรยา หากมีการเงนิในบัญชนีอ้ย ฝ่ายที่มีการเงนิมากกว่าจะตอ้ง

ท าจดหมายรับรองการเงนิพรอ้มระบุชือ่และความสัมพันธช์ีแ้จงต่อสถานทูตเป็นลายลักษณ์อักษร
ดว้ย ) 

5. ส าเนาทะเบยีนสมรส / ส าเนาทะเบยีนหยา่ / ส าเนาใบมรณะบตัร / ส าเนาเปลีย่นชือ่ หรอื 
นามสกุล (ถา้ม)ี  พรอ้มฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ 
หมายเหตุ.. ตอ้งแปลจากสถาบนัทีไ่ดร้บัรองการแปลทีถู่กตอ้งเทา่น ัน้  

6. ส าเนาทะเบยีนบา้น(พรอ้มฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ) 
7. ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน (พรอ้มฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ) 
8. กรณีเด็กอายุต า่กวา่ 16ปีบรบิูรณ์: 

8.1 สูตบิตัรพรอ้มฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ (สถาบนัทีไ่ดร้บัรองการแปลเทา่น ัน้) 
 8.2 หากไมไ่ดเ้ดนิทางกับบดิา หรอื มารดา จะตอ้งมหีนงัสอืยนิยอมจากบดิา หรอื มารดา ผูท้ี ่
ไมไ่ดเ้ดนิทางไปดว้ย โดยใหท้างอ าเภอออกใหเ้ทา่น ัน้ เป็นภาษาองักฤษ หรอืหากไดม้า 

เป็นภาษาไทย กรุณาแนบฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ 
 8.3 หากไมไ่ดเ้ดนิทางทัง้บดิาและมารดา พรอ้มกันทัง้คู่ จะตอ้งมหีนงัสอืยนิยอมจากบดิา และ 
มารดาท ัง้คู ่อนุญาตใหเ้ดนิทางกบัใคร โดยใหท้างอ าเภอออกใหเ้ทา่น ัน้ เป็นภาษาองักฤษ หรอื

หากไดม้าเป็นภาษาไทย กรุณาแนบฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ 

 
 

 
 



 

 
 

โปรดกรอกรายละเอยีดเป็นภาษาองักฤษใหค้รบถว้น เพือ่ประโยชนใ์นการยืน่วซีา่ของทา่น 

(ขอ้มูลตรงนีท้างบรษิทัฯ จะน าลงกรอกในฟอรม์วซีา่ ส าคญัมาก ขอ้ใหทุ้กทา่นตอบความจรงิ 
แลว้สง่กลบัใหเ้จา้หนา้ที)่ 

 

 

 

1. ชือ่ / นามสกลุ (นาย /นางสาว /นาง / ด.ช. / ด.ญ.)   
........................................................................................... 
2. วัน-เดอืน-ปีเกดิ ..........................................  อายุ .................... ปี   สถานทีเ่กดิ 

................................................ 
3. ชือ่ / นามสกลุเดมิ (หากม)ี ................................................................................................. 
4. ทีอ่ยู่ปัจจุบัน (ทีต่ดิตอ่ไดส้ะดวก) 

...........................................................................................รหัสไปรษณีย ์ ................ 
โทรศัพทบ์า้น .....................................................  มอืถอื ..................................................... 
5. อาชพีปัจจุบัน .............................................. ต าแหน่ง ..................................................... 

ชือ่สถานทีท่ างาน หรอืรา้นคา้ 
...................................................................................................................... 
ทีอ่ยู่.......................................................................................................................... 

รหัสไปรษณีย ์............................. 
โทรศัพทท์ีท่ างาน ................................................  โทรสาร ......................................... 
6. สถานภาพ   (.....) โสด    (.....) สมรส     (.....) หย่า     (.....) ม่าย     (.....) อยู่กนิฉันสาม-ีภรรยา   

(.....) แยกกันอยู ่
 ถา้สมรสแลว้ กรุณากรอกรายละเอยีดของคู่สมรส 

ชือ่-นามสกลุ .................................................................  วัน-เดอืน-ปีเกดิ .......................... 

ทีอ่ยู่ปัจจุบัน (ทีต่ดิต่อไดส้ะดวก) 
........................................................................................................................... 

โทรศัพทท์ีบ่า้น ......................................................  มอืถอื ................................................... 
7. บุคคลทีจ่ะเดนิทางไปดว้ยกัน   กรุณาระบุ 

 ชือ่-นามสกลุ ...................................................................   ความสัมพันธ ์........ 

 ชือ่-นามสกลุ ...................................................................   ความสัมพันธ ์........ 
8. กรณีเป็นนักเรยีน หรอืนักศกึษา กรุณาระบุสถาบันการศกึษา ...................................................... 
ทีอ่ยู่................................................................................................................................... 

................................................................................................................................
โทรศัพท ์................................... 

9. ท่านเคยถูกปฏเิสธวซีา่หรอืไม่  ไม่เคย     เคย ประเทศ

............................................................ 

(ขอ้นี้ส าคัญมาก หากขอ้มูลไม่ตรงตามความเป็นจรงิจะมผีลท าใหส้ถานทูตปฏเิสธวซีา่หรอืออกไม่ทันวัน
เดนิทาง) 

 ขอ้มูลสว่นตวัเพิม่เตมิ 

10. ประเภทหอ้งพัก (จัดหอ้งพัก) 

 10.1 หอ้งพักผูใ้หญ่ 2 ท่าน (TWN) ............หอ้ง หรอื (DBL) ............หอ้ง    

 10.2  หอ้งพัก 1 เด็กพักกับ 1 ผูใ้หญ่……..หอ้ง 

 10.3  หอ้งพัก 1 เด็กพักกับ 2 ผูใ้หญ่…….....หอ้ง (มเีตยีง) 



 

 
 

 10.4  หอ้งพัก 1 เด็กพักกับ 2 ผูใ้หญ่…….....หอ้ง (ไม่มเีตยีง) 

 10.5 หอ้งพักผูใ้หญ่3ท่าน (TRP)  เตยีงเสรมิ ………..หอ้ง    

 10.6 หอ้งพัก 1 ท่าน (SGL) ………หอ้ง    

11. อาหาร        ไม่ทานเน้ือวัว  ไม่ทานเน้ือหม ู  ไม่ทานสัตวปี์ก  ทานมังสาวริัส 

      อืน่ๆ............................................................ 
 


